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Kedves szülők és diákok
A piacgazdaság fejlődése, az Európai
Unióhoz való csatlakozás új kihívást jelent a
magyar társadalom munkaképes tagjainak.
Azt szeretnénk, hogy nyelvtudásukkal,
szaktudásukkal, műveltségükkel, élethosszig
tartó tanulási képességükkel tudjanak
megfelelni a munkaerőpiac új, gyorsan
változó követelményeinek.
Iskolánk 2007 óta vesz részt a
szakképzésben, képzéseink államilag
finanszírozottak és mindegyik szak esetén
államilag elismert OKJ-s képesítést
nyújtanak. Célunk a munkaerőpiacon
hasznosítható, kompetens szakképesítés
megszerzése.
Iskolánkba várunk minden tanulót, nem
kizáró ok, hogy hátrányos helyzetű,
különböző tanulási, beilleszkedési,
magatartási nehézségekkel küszködő (SNI,
BTM, HHH), akik nappali tagozatos képzés
keretén belül szeretnének érettségit,
szakmát szerezni.
Az új szakképzésben sokféle irányból érkező
fiatal számára teszi lehetővé, hogy a
szándékaihoz és készségeikhez legjobban
illeszkedő, a munkaerőpiacon jól
értékesíthető tudást sajátíthassák el.
Földvári-Vincze Ildikó
Igazgató
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Felvételt hirdetünk a
2021/2022-es tanévre
A technikum
9. évfolyamára
A technikusi képzés 5 éves. Az első két év ágazati
ismereteket adó képzése után a második
ciklusban duális képzés folyik. A képzés
időszakában a tanulószerződés átalakul
munkaszerződéssé, amely a képzés alatt
jövedelemhez juttatja a tanulót. A négy kötelező
közismereti tárgyból tesznek érettségit a diákok, a
technikusi szakképesítés szakmai vizsgája lesz
egyben az ötödik érettségi tárgy. Így 13. év végi
sikeres vizsga után két végzettséget igazoló
bizonyítványt kap. Kézhez kapja az érettségi
bizonyítványát, és a technikusi végzettségét
igazoló oklevelét.

A szakképző iskola
9. évfolyamára
A szakképző iskola 3 éves. Az első év ágazati
ismereteket adó képzés, az azt követő két évben
duális képzés folyik, elsősorban munkaszerződés
keretén belül. A végzés után itt is nyitott a lehetőség
az érettségi vagy akár a technikusi képzettség
megszerzésére.
Építőipari ágazat
Festő, mázoló, tapétázó
kód: 0011
Kőműves
kód: 0012
Szárazépítő
kód: 0013
Szociális ágazat
Szociális ápoló és gondozó
kód: 0014
Kreatív ágazat
Divatszabó
kód: 0015
Fa és bútoripari ágazat
Asztalos
kód: 0016

A szakiskola
9. évfolyamára
A szakiskola a sajátos nevelési igényű tanulók
iskolai nevelése, oktatása céljából a többi
tanulóval sajátos nevelési igénye miatt
együtthaladásra képtelen tanulókat készíti fel
szakmai vizsgára és nyújt részükre a munkába
álláshoz és az életkezdéshez szükséges
ismereteket.
Építőipari ágazat
Szobafestő
Fa és bútoripar ágazat
Asztalosipari szerelő
Kreatív ágazat:
Textiltermék összeállító
Informatika és távközlés ágazat
Számítógépes adatrögzítő
Turizmus-vendéglátás ágazat
Szakácssegéd

kód: 0021
kód: 0022
kód: 0023
kód: 0024
kód: 0025

Közlekedés és szállítmányozás ágazat
Logisztikai technikus
kód: 0001

A logisztika, a szállítmányozás Magyarországon az
egyik legnépszerűbb és legkeresettebb szakmák
közé tartozik. Tudjuk, hogy a logisztikának óriási
szerepe van a modern világunkban, hiszen
minden gazdasági folyamatot az idő és a hely
határoz meg.

Ösztöndíjrendszer
A szakképző iskolában mindenki ösztöndíjat kap, a
tanulói juttatás a jó eredményt elérő diákok
esetében a technikumban a szakképző iskolában
is elérheti a minimálbért. Az ösztöndíj egy részét az
eredményes vizsga után egy összegben kapja
meg a tanuló.
Gyakorlati oktatás
A gyakorlati oktatás 9. évfolyamon iskolai
tanműhelyben vagy tanműhellyel rendelkező
gazdálkodó szervezetnél valósul meg. A további
két évfolyamon 10-11-ben gazdálkodó
szervezetnél történik munkaszerződés keretében.

Felvétel
Technikum és Szakképző Iskola
A rangsorolás feltétele a 8. évfolyam első
félévének sikeres teljesítése. A rangsorolás a 7.
évfolyam év végi és a 8. évfolyam félévi
osztályzatainak átlaga alapján történik.
Szakiskola
Fentieken túl, felvétel kizárólag a sajátos nevelési
igényt megállapító szakértői bizottsági
szakvélemény alapján.

